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HŰSÉGGEL TARTOZOM 

Alapige: 2 Sámuel 9,1-7 
 

Ma, közösségi istentiszteletünkön alsó tagozatos diákjaink és családjaik vannak jelen, ahhoz hasonlóan, 

amikor legutóbb, a nyári tábort lezáró vasárnapon olvastunk sorozatunkban Dávid és Jónátán barátságáról. 

Akkor jeleztem, hogy a történet ott nem ér véget, s íme, ma eljutunk annak folytatásához. 

Dávid és Jónátán igaz barátsága kapcsán akkor láthattuk, hogy milyen nagy kincs Isten népe közösségében, 

ha a ’testvéri’ kapcsolatok között barátságok is kialakulnak, hogy ezek milyen mély tartalmat hoznak életünkbe.  

Mai igénkben Dávid erre a baráti szövetségre emlékszik vissza. Barátja már évek óta nincs az élők sorában, s 

vele is sok minden történt: király lett, várost alapított, építkezett, sikeres hadjáratokat vezetett, megerősítette 

Isten tiszteletét, most pedig, miután Isten örökkévaló szövetséggel ajándékozza meg, visszaemlékszik, hogy 

neki is van egy baráti szövetsége. Isten vele kötött szövetsége mintha emlékeztetné őt erre.  

Legutóbb olvastunk arról, hogy Isten ígéretet ad Dávidnak arra nézve, hogy örökkévaló szövetségébe felveszi 

őt, hiszen majd az ő utóda lesz az a Jézus, akinek uralkodása nem ér véget soha. Ez a szövetségkötés 

emlékezteti. Dávidot is hűségre indítja. Van, hogy kell emlékeztetés, hogy ne feledjünk el fontos ügyeket, ne 

felejtsük el szeretteinket, ígéreteinket, hogy ne feledkezzünk meg a hűségről, hogy maradjunk a jó úton. Milyen 

jó, hogy Isten emlékeztet! 

Érdekes, ahogy Dávid cselekvése visszatükrözi Isten tettét. Dávid mintegy fiává fogadja Mefibósetet: 

asztalához ülteti, mintegy hercegi rangot adva számára, valamint részt kap a királyi birtokból, nagyapja 

földterületei rá szállnak örökségül. S lásd Istent, aki a Jézusban való szövetségért fiaivá fogadja az embert, 

asztalához hív – ahogy az előző vasárnap is gyakoroltuk ezt az úrvacsorában – és csodálatos örökséget ad, az ő 

országában való részesedést az üdvösségben. 

Dávid cselekedete Isten tettét tükrözi, az ő hűségére és szövetségére emlékeztet. Isten hűsége pedig 

emlékeztet ma is, hogy hűséggel tartozunk környezetünk felé és családi kapcsolatainkban, de legfőképpen 

irányában. Ő maga emlékeztet igéjében: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jelenések 

2,10) Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. A hónap első vasárnapján, közösségi istentiszteleten vagyunk együtt, így külön is köszöntjük most 

alsós hittanosainkat és családtagjaikat. Az istentisztelet után szeretetvendégségre várunk mindenkit a 

gyülekezeti házban. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez! 

2. Alkalmak 

Délután 15 órakor Ercsiben hálaadó istentisztelet lesz a templom felújításáért. Szeretettel várják a 

környékbeli gyülekezeteket is. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 2,11-22) 

Szerdán 19 órára várjuk az énekelni szeretőket az énekkar próbájára. Lehet még csatlakozni! 

Szombaton 14 órára várjuk a 6. és 7. osztályos konfirmandusokat. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön keresztelésre 

készülünk: Kákonyi István és Gyarmati Ágnes kisfia, István részesül a sákramentumban. Isten áldását 

kívánjuk a család életére! 

3. Ma népszavazás napja van. Amíg, és amikor lehet, éljünk a véleménynyilvánítás szabadságával! 

4. Gyülekezeti körlevelünket a mai napon adjuk ki. A körlevél tájékoztatást ad gyülekezeti életünkről, 

tervezett alkalmainkról, valamint tartalmazza az áldozati vasárnapok felhívását is. Ennek keretében 

most temetőink vihar utáni rendbetételére adakozhatunk a következő vasárnapokon. 

5. Megérkeztek időszakos kiadványaink, a Lélekfrissítő és az Ifjúsági Útjelző. A kijáratnál 

megtalálhatók. 

6. Október 21-23. között Mátraházán lesz gyülekezetben szolgálók hétvégéje, melyre még lehet 

jelentkezni. (7.500 Ft/fő) 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


